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REPORTAŽA JEZIKI

V ospredju tečaja nemškega jezika je urje-
nje v komunikacijskih spretnostih in širje-
nju besedišča, slovnica se obravnava inte-
grirano v različnih temah iz vsakdanjega 
življenja in poslovnega sveta. Predavatelji-
ca Aleksandra Borštnar Maček si izjemno 
prizadeva, da tečajniki na tečaju aktivno 
sodelujejo, kar doseže skozi pestrost me-
tod dela: Od dialogov v dvojicah, igranja 
vlog, najrazličnejših iger za utrjevanje, dela 
s slikami do metode snežene kepe. Raz-
gibanost načina dela, sproščeno in veselo 
vzdušje ter uporabnost vsebin prispevajo 

k visoki motiviranosti in zadovoljstvu te-
čajnikov ter ustvarjajo močno skupinsko 
dinamiko. Tako ne tečaju nikoli ni dolgčas 
... »Prizadevam si, da bi tečajniki usvoji-
li uporabno znanje nemščine in ga znali 
uporabiti v konkretnih situacijah, hkrati pa 
vzljubili nemški jezik in si upali širiti posle 
tudi na nemško govoreče trge«, pravi pre-
davateljica Aleksandra.
Med slušatelji je tudi cvetličarka Nuša Stu-
pica. O tem zakaj bi se rada naučila nem-
škega jezika pravi: »Včasih te stranka spra-
vi v neugoden položaj, ker ne znaš njenega 

maternega jezika in se ji je posledično zelo 
težko približati in ustreči. Drugi razlog pa 
je, da moja hči že petnajst let živi v Avstriji, 
kjer jo tudi večkrat obiščem, ko grem v Ce-
lovec po nakupih. Hči mi vedno daje po-
tuho, ko je treba kaj povedati v nemščini. 
Zdaj pa vem, da zmorem tudi sama.« Nuši 
je všeč majhna skupina, ker je neprestano v 
akciji in se ne more skriti v množici. Tako 
je prisiljena stalno sodelovati v dialogu in 
izgovarjati nemške stavke, ki postajajo iz 
tečja v tečaj bolj tekoči. Pohvalila je skupino 
in predavateljico, ki se s trudi za pester po-
tek srečanja. S svojimi slušatelji je v rednem 
stiku tudi po tečaju preko telefona in maila, 
ko preverja domačo nalogo in skrbno spre-
mlja napredek vsakega posameznika.
Valerij Matulin je direktor družinskega 
podjetja MKE d.o.o. iz Domžal in skupaj 
s sinom Davidom prav tako obiskuje te-
čaj nemščine. Tudi on je zelo zadovoljen s 
pristopom in svojim napredkom: »Če želiš 
uspešno izpeljati prodajo, moraš v nem-
ško govorečem področju Evrope nastopiti 
v njihovem jeziku. Znanje jezika omogoči 
lažji pristop do partnerjev in izpeljavo po-
sla.« Prav tako mu ugaja majhna skupina 
tečajnikov, sproščen pristop in aktivno 
delo.
Tečaj nemščine je intenziven in poteka 
enkrat na teden. Traja tri ure v enem delu, 
kar ugaja vsem slušateljem. Po vsakem sre-
čanju dobijo domačo nalogo, ki jo morajo 
rešeno poslati predavateljici do naslednjega 
srečanja.
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Znanje nemškega jezika postaja spet konkurenčna prednost

Do znanja nemščine na drugačen način
Na OOZ Domžale poteka reden tečaj Praktične nemščine od januarja letos. Tečaj vodi jezikoslovka iz pod-
jetja SAMA Navitas. Osnovni poudarek tečaja je na aktivni rabi nemškega jezika v različnih situacijah. 
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Tečajniki se učijo uporabiti znanje v konkretnih situacijah

Različne metode učenja obsegajo tudi vprašanja na lističih

Nuši Stupica je všeč majhna skupina, ker je neprestano v akciji in se ne more skriti v množici

Razgibanost načina dela, sproščeno in veselo vzdušje ter uporabnost vsebin prispevajo k visoki motiviranosti in zadovoljstvu

Valerij Matulin je prepričan, da znanje 

jezika omogoči lažji pristop do partnerjev 

in izpeljavo posla

»Zaradi prijazne razlage se mi nemški 

jezik ne zdi več tako trd in težak,« pravi 

David Matulin.


